
Produkto 
kodas

S530

S530

€9,00/ vnt.

Speciali dezinfekcinė priemonė sukurinėms vonioms. Ne tik puikiai valo, balina, bet ir naikina 100% kalkių, speci�nių 
bakterijų, pelėsių, panaikina blogą kvapą bei saugo mechanizmą nuo apkalkėjimo bei apnašų.     500ml talpa

€ 4,05/ vnt.

Ypač stiprus koncentratas visapusiškam paviršių valymui bei dezinfekavimui. Priemonė skiedžiama 1 prie 6 tirpalui, 
kuris tinka visiems  paviršiams. Nepalieka dėmių. Tinka visiems baldams, plastikui, stiklui. Neputoja, greitai džiūna, 
suteikia gaivų kvapą. 1 prie 4 tirpalas puikiai valo vonios kambarį, plyteles, kriaukles, wc, dezinfekuoja.    3000ml talpa

€ 9,50/ vnt.

A103 € 6,80/ vnt.

€ 3,70/ vnt.

Produkto aprašymas

PASIŪLYMAS VIEŠBUČIAMS

A511 € 3,20/ vnt.
Koncentratas audinių skalbimui bei dezinfekavimui. Efektyviai valo dėmes, naikina pelėsius, blogą kvapą, dezinfekuoja, 
švelnina audinius. Tinka tiek baltiems, tiek spalvotiems audiniams, nekenkia švelniems audiniams. 
Suteikia švaros kvapą bei 100% apsaugo nuo bakterijų ir virusų.     1500 ml talpa

Koncentratas audinių skalbimui bei dezinfekavimui. Efektyviai valo dėmes, naikina pelėsius, blogą kvapą, dezinfekuoja, 
švelnina audinius. Tinka tiek baltiems, tiek spalvotiems audiniams, nekenkia švelniems audiniams. 
Suteikia švaros kvapą bei 100% apsaugo nuo bakterijų ir virusų.     3000 ml talpa

Ypač stiprus koncentratas visapusiškam paviršių valymui bei dezinfekavimui. Priemonė skiedžiama 1 prie 6 tirpalui, 
kuris tinka visiems  paviršiams. Nepalieka dėmių. Tinka visiems baldams, plastikui, stiklui. Neputoja, greitai džiūna, suteikia 
gaivų kvapą. 1 prie 4 tirpalas puikiai valo vonios kambarį, plyteles, kriaukles, wc, dezinfekuoja.     1000ml talpa

R103

R101

Dobar profesionalus aerozolis čiužinių, kilimų, lovos užtiesalų, gobelenų, užuolaidų bei kitų audinių valymui, dezinfekavimui 
bei erkučių naikinimui. 100% sunaikina visas bakterijas, blogą kvapą, panaikina alergenus, veiksmingai dezinfekuoja, 
bet saugo audinius. Tinka prieš kilimų bei kitų paviršių siurbimą. Padeda išimti dėmes iš kilimų bei kitų audinių. 
Ypač gerai vertinamas visame pasaulyje.     400ml talpa 

A453 Septisavon antibakterinis muilas. 5,5 pH Švelniai valo ir dezinfekuoja. Švelnus odai, dermatologiškai patikrintas. 
Be parabenų.    3000ml talpa        

€9,80/ vnt.
+PVM
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PROFESIONALŪS ŠVAROS 
PRODUKTAI

Kaina

PASIŪLYMAS VIEŠBUČIAMS

Priemonės atitinka ES higienos normų 
reikalavimus bei turi visus reikalingus sertifikatus
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